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Częstochowa, dn. 28.11.2019r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z DNIA 26.11.2019r.
Częstochowskie Centrum Świadczeń informuje, iż w dniu 26.11.2019r. wpłynęły następujące
pytania dotyczące zapytania ofertowego na ,,Świadczenie usług kompleksowego sprzątania i
utrzymania czystości pomieszczeń wewnętrznych Częstochowskiego Centrum Świadczeń'':
Pytanie nr 1:
,,Zamawiający wymaga, aby środki czystości, środki dezynfekujące posiadały atesty PZH.
Informujemy, iż z dniem 01.01.2003r. ustała prawnie obowiązująca konieczność uzyskiwania.
atestów PZH, w związku z tym prosimy o zrezygnowanie z tego wymogu. Podstawą prawną jest
ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności z późniejszymi zmianami (tekst
jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1226), znosząca rozporządzenie Prezydenta Rzeczpospolitej z
dnia 22.03.1928, które było podstawą prawną procedury rejestracji przedmiotów użytku w PZH.
Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, że na dzień dzisiejszy dokumentami dopuszczającymi, w
zależności od rodzaju środka, są:
a) dla środków myjących, czyszczących, konserwujących posiadających w swym składzie
substancje niebezpieczne – karty charakterystyki,
b) dla preparatów dezynfekcyjnych będących wyrobami medycznymi – deklaracje zgodności i
certyfikat CE,
c) dla preparatów dezynfekcyjnych będących produktami biobójczymi – pozwolenie obrót
produktami biobójczymi,
d) dla kosmetyków – zgłoszenie do CPNP (internetowy Portal Zgłaszania Produktów
Kosmetycznych) .
W związku z powyższym, czy Zamawiający dopuszcza wymienione dokumenty w miejsca
atestów PZH?”.
Odpowiedź:
,,Posiadanie atestu higienicznego lub świadectwa wydanego przez PZH nie jest obowiązkowe,
natomiast taki wymóg może być określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia przy
zamówieniach publicznych. Atest lub świadectwo wydane przez PZH dla danego wyrobu zaświadcza
o jego bezpieczeństwie dla zdrowia ludzi oraz środowiska.
Dopuszczamy kartę charakterystyki, deklaracje zgodności, zgłoszenie do CPNP, ale zgodnie z
zamówieniem wymagamy również posiadanie atestów PZH.
Wymogi jakościowe, jakie powinny spełniać środki higieniczne: mydło, papier toaletowy oraz ręczniki
papierowe pozostawiamy do wyboru Wykonawcy. Środki te natomiast muszą być oznaczone znakiem
CE, posiadać odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w Polsce,
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie bezpieczeństwa użytkowania, ochroną
zdrowia i środowiska.''
Pytanie nr 2:
,,Zamawiający wymaga dostarczania kostek dezynfekujących. Z uwagi na to, że na rynku
polskim nie ma kostek o właściwościach dezynfekujących – konieczność posiadania
dokumentu dopuszczającego do obrotu środek dezynfekcyjny, prosimy o informację czy kostki
ogólnodostępne na rynku, spełnią oczekiwania Zamawiającego? Jeżeli nie, prosimy o
wskazanie jakiego typu produktu oczekuje Zamawiający?''
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Odpowiedź:
,,Tak, kostki ogólnodostępne na rynku spełnią oczekiwania Zamawiającego'.'
Pytanie nr 3:
,,Prosimy o informację jakie dozowniki na mydło w płynie – wkłady jednorazowe czy na mydło
dolewane posiada Zamawiający? W przypadku wkładów jednorazowych prosimy o wskazanie
producenta dozowników.''
Odpowiedź:
,,Zamawiający posiada stałe dozowniki na dolewanie mydła w płynie.''
Pytanie nr 4:
,,Prosimy o informację czy u Zamawiającego występują dozowniki na mydło w pianie? Jeżeli
tak, to jakie dozowniki – na wkłady jednorazowe czy na mydło dolewane posiada Zamawiający?
W przypadku wkładów jednorazowych prosimy o wskazanie producenta dozowników.''
Odpowiedź:
,,Zamawiający nie posiada dozowników na mydło w pianie.''
Pytanie nr 5:
,,Prosimy o informację jakie dozowniki na papier toaletowy – na małe czy duże rolki – ma
Zamawiający?''
Odpowiedź:
,,Zamawiający posiada dozowniki na duże rolki papieru toaletowego.''
Pytanie nr 6:
,,Prosimy o informację jakie dozowniki na ręczniki papierowe – składane w zz czy na ręczniki w
roli – ma Zamawiający?''
Odpowiedź:
,,Zamawiający posiada dozowniki na ręczniki papierowe składane w zz''.
Pytanie nr 7:
,,Prosimy o informację jakich odświeżaczy powietrza (w sprayu, elektrycznych, w żelu)
oczekuje Zamawiający?''
,,Zamawiający oczekuje odświeżaczy powietrza w spray lub w żelu do wyboru Wykonawcy''.
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